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São Paulo, 24 maio de 2021. 

 
Impacto da vacinação contra COVID-19 na redução de óbitos no Brasil 

 
O que fizemos? 
Analisamos os dados de óbitos do Registro Civil por data de registro e por faixa etária para entender como 
a parcela dos óbitos de pessoas com mais de 80 anos se comportou no tempo. Além disso, calculamos, com 
base em nossas estimações dos grupos prioritários (link) e nos dados de doses aplicadas do Ministério da 
Saúde, o percentual de idosos com mais de 80 anos que já recebeu a primeira e a segunda doses da vacina. 
As nossas estimativas indicam que há no Brasil 4.418.909 idosos acima de 80 anos e, até o dia 31/03, 
3.464.117 indivíduos deste grupo haviam recebido a primeira dose da vacina e 1.321.131 a segunda dose. 
 
Principais resultados 
A partir dos dados de óbitos do Registro Civil é possível observar que a parcela desses óbitos que é de 
pessoas de mais de 80 anos permaneceu praticamente constante ao longo da pandemia. No início de 2021 
a parcela dos óbitos de pessoas dessa faixa etária começou a apresentar redução e à medida que a 
vacinação desse grupo prioritário avançou essa redução acelerou. Entre abril de 2020 e o final de janeiro 
de 2021, em média, 28,3% dos óbitos no país eram de pessoas acima de 80 anos. Em 22 de abril essa parcela 
chegou à 11,6%, uma redução de 16,7 pontos percentuais. Em média, entre o final de janeiro deste ano e 
o dia 22 de abril cerca de 20,2% dos óbitos por registrados no país em decorrência da COVID foram de 
pessoas com mais de 80 anos, uma redução de 8,1 pontos percentuais.  
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Quantos óbitos isso representa? Supondo que a parcela de idosos acima de 80 anos que vem a óbito 
permanecesse constante (em 28,3%), essa redução de representaria mais de 24 mil vidas salvas. 
 

 
 
Outra análise possível é olharmos para o número absoluto de óbitos e não para a distribuição de idade dos 
óbitos. Para isso, utilizamos o gráfico acima, em que calculamos um índice com base 100 igual ao número 
de óbitos de cada faixa etária (abaixo e acima de 80 anos) em primeiro de fevereiro de 2021. Dessa maneira, 
desconsideramos o fato de que o nível das séries é bastante distinto, como podemos ver no primeiro gráfico 
apresentado, e focamos nas taxas de variação dessas séries. Como é possível ver pelo gráfico acima, 
enquanto entre o início de fevereiro de 2021 e o final de março de 2021 o número de óbitos de indivíduos 
acima de 80 anos apresentou taxa de crescimento de 76%, o número de óbitos de pessoas abaixo de 80 
anos cresceu 272%. 
 
Apesar dos resultados reportados acima, não podemos afirmar que essa redução da parcela de óbitos de 
pessoas acima de 80 anos seja inteiramente devida à vacinação. É possível que haja um viés de seleção: os 
idosos que não vieram a óbito anteriormente são mais saudáveis. É também possível que tenhamos 
aprendido a manejar melhor a doença em pacientes nessa faixa etária. É possível que estes idosos estejam 
se isolando mais agora e, portanto, se expondo menos do que antes ao vírus. É possível que as novas 
variantes, como a P-1, tenham menor letalidade em idosos. Tudo isso é possível, mas também é possível 
que os efeitos apresentados sejam devidos à vacinação desse grupo prioritário.  
 
 
 
 
Sobre a ImpulsoGov: 
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A ImpulsoGov é uma organização brasileira sem fins lucrativos que trabalha ao lado de estados e municípios 
para aprimorar a coleta e análise de dados dos serviços de saúde e, desta forma, impactar positivamente 
na vida da população. A Impulso é idealizadora da plataforma Coronacidades.org, uma plataforma online 
para apoiar municípios e estados brasileiros na resposta ao coronavírus, com ferramentas e atendimento 
especializado. 
 
 
Informações à Imprensa: 
 
Luiza Dickie Amorim 
Gerente de Relações Institucionais e Comunicação 
luiza@impulsogov.org 
(11)98140-7101 
www.impulsogov.org  
 


